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Abstrak—Gaya hidup masyarakat yang sangat dinamis 

di kota besar seperti Surabaya menjadi salah satu faktor 

pendorong munculnya tempat-tempat untuk berkumpul 

dan bersosialisasi seperti kafe. Bisnis kafe saat ini 

merupakan bidang usaha yang cukup diminati, terlihat dari 

banyaknya jumlah kafe yang ada di berbagai tempat di 

Surabaya. Salah satu aliran kafe yang ada adalah specialty 

coffee. Kebanyakan kafe beraliran specialty coffee dikelola 

dengan cukup serius. Salah satu bukti keseriusan adalah 

dari segi desain, khususnya desain logo, yang diterapkan 

pada hampir semua kafe aliran specialty coffee di Surabaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah logo-

logo kafe aliran specialty coffee di Surabaya telah 

merepresentasikan identitas kafe, sesuai dengan karakter 

yang dimiliki. Selain itu juga untuk mengetahui identitas 

yang terkonstruksi dari logo-logo kafe di Surabaya sebagai 

bagian dari komunitas specialty coffee. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan berpijak pada teori 

logo dan identitas.  

Kata kunci — logo, identitas, komunitas, kafe, specialty 

coffee 

 

Abstract—The very dynamic lifestyle of people living in 

big city like Surabaya becomes one of the factors that pushes 

the growth of socializing places, like cafes. Nowadays, café 

business is one of the most favorited business. This can be 

seen from the large amount of cafes all around Surabaya. 

One of the café genres that exists is specialty coffee. Most 

specialty coffee cafes are managed seriously. One of the proof 

is from the design, especially the logo designs that are applied 

in most of specialty coffee cafes in Surabaya. This research is 

aimed to find out if the logos of specialty coffee cafes have 

representing their respective identities. Besides, this research 

is also aimed to learn the identities that are constructed from 

the cafes’ logo designs as a part of specialty coffee 

communities. This research is a qualitative research based on 

logo and identity theory. 

Keywords — logo, identity, community, café, specialty 

coffee 

 

I. PENDAHULUAN 

Gaya hidup masyarakat yang sangat dinamis di kota 
besar seperti Surabaya menjadi salah satu faktor 
pendorong munculnya tempat-tempat untuk berkumpul 
dan bersosialisasi seperti kafe. Kafe yang awalnya 
merupakan tempat untuk minum kopi, saat ini telah 

mengalami perkembangan fungsi dan makna, bukan lagi 
sekedar tempat minum kopi, melainkan juga menjadi 
tempat untuk berkumpul, bersosialisasi, bekerja, hingga 
pengukuhan eksistensi diri. Kafe-kafe semacam ini 
menjadi tempat yang sangat digemari oleh masyarakat 
Surabaya, khususnya generasi muda. Fenomena ini tidak 
disia-siakan oleh para pemilik modal, yang dengan cepat 
menangkapnya sebagai peluang bisnis. Ketua Asosiasi 
Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa 
Timur, Tjahjono Haryono mengatakan industri kuliner di 
Surabaya masih terus menunjukkan angka positif [1]. 
Menurut beliau, kuliner ini tidak bisa dipisahkan dari gaya 
hidup. Semua orang perlu makan, sehingga bisnis kuliner 
tergolong potensial karena dapat diolah dari perspektif 
manapun.  

Bisnis kafe saat ini merupakan bidang usaha yang 
cukup diminati, terlihat dari banyaknya jumlah kafe yang 
ada di berbagai tempat di Surabaya. Kafe sendiri 
sebenarnya memiliki banyak aliran spesialisasi kopi yang 
membedakan satu dengan lainnya. Salah satu aliran kafe 
yang ada adalah specialty coffee, yaitu kopi yang memiliki 
kualitas premium dari segi rasa dan aroma [2]. 
Pengolahan specialty coffee dilakukan secara khusus, 
mulai dari pengolahan perkebunan hingga menjadi biji.  

Kafe beraliran specialty coffee umumnya juga lebih 
bereksperimen dalam proses brewing yang dilakukan. Hal 
itu terbukti dengan bertambahnya permintaan serta varian 
dari alat pembuat kopi. Berbagai mesin espresso 
bermunculan dengan segala kecanggihan teknologinya. 
Alat-alat seduh manual juga mengalami pertambahan 
varian dengan cukup signifikan. Hal yang juga 
membedakan kafe beraliran specialty adalah para barista 
yang bekerja di dalamnya. Umumnya, mereka memahami 
proses kopi yang mereka seduh, hingga teknik yang paling 
tepat untuk menyeduhnya. Barista di kafe seperti ini 
biasanya juga memiliki communication skill yang baik, 
karena mereka umumnya perlu menjelaskan pengetahuan 
mereka pada pelanggan. 

Jumlah kafe beraliran specialty coffee di Surabaya 
belum dapat sepenuhnya dipetakan saat ini. Salah satu 
faktor utama yang menyebabkan hal itu adalah perbedaan 
pendapat para pemilik kafe mengenai definisi specialty 
coffee itu sendiri. Sebuah kafe yang menyatakan bisnisnya 
sebagai specialty coffee, belum tentu diakui oleh sesama 
pebisnis kafe yang lain sebagai specialty coffee karena 
perbedaan definisi tersebut. Komunitas pemilik bisnis 



kafe specialty ini diperkirakan belum ada, disebabkan 
oleh faktor serupa. 

Kebanyakan kafe beraliran specialty coffee dikelola 
dengan cukup serius. Salah satu bukti keseriusan adalah 
dari segi desain, khususnya desain logo, yang diterapkan 
pada hampir semua kafe aliran specialty coffee di 
Surabaya. Keberadaan logo merupakan salah satu elemen 
penting bagi bidang usaha atau perusahaan, karena logo 
merupakan identitas bagi sebuah bidang usaha atau 
perusahaan. Sebuah logo yang baik harus mampu 
merepresentasikan identitas bidang usaha atau perusahaan 
tersebut. Dengan banyaknya kafe yang ada dan terus 
bermunculan di Surabaya, menarik untuk diteliti 
bagaimana identitas dari logo-logo kafe tersebut. 
Penelitian ini nantinya akan dapat bermanfaat bagi pelaku 
usaha, khususnya sebagai masukan dalam pembuatan 
desain logo agar sesuai dengan identitas kafe tersebut. 
Budaya juga merupakan hal yang harus diperhatikan 
dalam perancangan identitas, karena menjadi konteks 
dimana identitas tersebut akan dibangun dan diterima oleh 
masyarakat [3].  

Perhatian akan hal ini merupakan bagian dari 
membangun konsep identitas sebagai bagian dari 
branding yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha, 
khususnya melihat fenomena banyaknya usaha kafe yang 
dibuka, namun banyak juga yang tidak mampu bertahan 
dan tutup dalam masa yang relatif singkat bagi sebuah 
usaha bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah logo-logo kafe aliran specialty coffee di Surabaya 
telah merepresentasikan identitas kafe, sesuai dengan 
karakter yang dimiliki. Selain itu juga untuk mengetahui 
identitas yang terkonstruksi dari logo-logo kafe di 
Surabaya sebagai bagian dari komunitas specialty coffee. 

Penelitian ini akan mengambil beberapa kafe sebagai 
sampel penelitian. Pemilihan sampel dilakukan 
berdasarkan kedekatan konsep kafe-kafe tersebut dengan 
definisi specialty coffee. 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada logo-logo 
kafe di Surabaya yang beraliran specialty coffee. 
Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif. Data primer berupa logo-logo kafe 
specialty coffee diperoleh melalui observasi kafe-kafe di 
Surabaya yang beraliran specialty coffee. Observasi 
dilengkapi dengan dokumentasi menggunakan kamera 
digital. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada 
narasumber, yakni pemilik kafe, melalui depth interview 
untuk menggali identitas kafe tersebut serta konsep awal 
logo.  

Data sekunder yang diperlukan berupa literatur yang 
membahas tentang desain logo, identitas, serta komunitas. 
Untuk itu akan dilakukan studi literatur dengan mencari 
tulisan-tulisan terkait, baik berupa buku, jurnal, maupun 
artikel. Data literatur tersebut akan memperkaya 
pemahaman untuk tujuan penelitian ini dan membantu 
proses analisis. 

Tahap selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh 
akan diidentifikasi dan dikelompokkan terlebih dahulu 
untuk mempermudah proses analisis. Baru setelah 
identifikasi, dilakukan analisis terhadap logo sebagai 
identitas bagi komunitas kafe specialty coffee di Surabaya. 
Penafsiran dilakukan dengan menggunakan teori identitas 
yang dikaitkan pada identitas suatu komunitas sehingga 
diperoleh kesimpulan penelitian. 

 

II. IDENTITAS KOMUNITAS 

Identitas berkaitan dengan bagaimana cara seseorang 

mendefinisikan diri dalam konteks sosial kultural. 

Identitas juga berperan dalam mengelompokkan dan 

mengkategorikan individu. Belk (dalam Ardianto) 

mengungkapkan bahwa hal yang berperan penting dalam  

pembentukan identitas adalah kepemilikan, misalnya 

fisik, pengalaman, tempat, benda, orang, serta ide. Giles 

dan Middleton (dalam Ardianto) menyatakan identitas 

juga bersifat kontekstual, dalam artian dapat dipengaruhi 

oleh faktor internal (prbadi) maupun eksternal 

(lingkungan)  [4]. 

Konsep mengenai komunitas salah satunya dicetuskan 

oleh Gusfield (dalam Muniz dan O’Guinn), bahwa 

terdapat tiga elemen utama dalam komunitas [5]. Yang 

pertama adalah kesamaan pemikiran akan suatu hal. 

Kedua, adanya ritual dan tradisi yang menjaga 

keberlangsungan sejarah, budaya, dan kesadaran akan 

komunitas. Elemen ketiga dari komunitas adalah 

tanggung jawab moral. 

Pemaknaan terhadap komunitas mengalami perluasan, 

dari yang awalnya melihat komunitas lebih kepada 

tempat atau area sebagai batasan, kini memiliki makna 

yang lebih luas. Komunitas bukan sekedar tempat, namun 

lebih dari itu, juga menjadi identitas bersama. Hal itu 

disebabkan terutama karena perkembangan teknologi, 

khususnya dalam hal komunikasi, yang memiliki 

kemampuan untuk menyatukan individu yang tersebar 

secara geografis dengan kesamaan tujuan dan identitas. 

 

III. SPECIALTY COFFEE 

Dalam wawancara yang dilakukan pada bulan April, 
2019, Christ Hartono, pemilik Nordic Coffee 
mengungkapkan bahwa specialty coffee adalah bisnis kopi 
yang memperhatikan kopi yang digunakan, mulai dari 
hulu (varietas, perkebunan, kualitas biji kopi) hingga ke 
hilir (penyajian di kedai kopi). Kata kuncinya adalah 
transparansi. Kedai kopi specialty harus berani transparan 
dalam membagikan informasi dari kopi-kopi yang 
disajikan. Selain itu, kedai kopi specialty juga harus 
memperhatikan unsur hospitality dan knowledge. 
Hospitality berarti pemilik kedai, barista, dan staf yang 
ramah serta mudah diajak berkomunikasi. Knowledge 
berarti pelaku bisnis kopi harus memahami kopi-kopi 
yang disajikan dalam berbagai hal, misalnya perkebunan 
asal, pengolahan, karakter rasa, dan metode seduhnya. 
Ciri-ciri kedai kopi specialty yang ideal menurut Hartono 
antara lain adalah peralatan yang bervariasi, barista yang 
tahu serta mampu menjelaskan berbagai hal mengenai 
kopi yang dipakai, suasana yang terbuka untuk obrolan 
komunitas, dan hospitality yang memandang pelanggan 
sebagai “teman”, bukan “pengunjung”. 

Pemilik Kafe Halokopi, Jonas Prakasa (wawancara, 
Maret 2019) memiliki pandangan yang lebih sederhana. 
Menurutnya, definisi paling solid dari specialty coffee 
business adalah bisnis kopi yang memperhatikan scoring 
biji kopinya, yang dilakukan oleh orang yang kompeten 
(Q Grader). Kedai specialty coffee harus menggunakan 
biji kopi dengan grade score di atas 80 menurut standar 
SCA (Specialty Coffee Association). Selain itu, kedai 



specialty juga harus memiliki treatment pembuatan kopi 
yang lebih detail dan metode seduh yang lebih beragam 
dari kafe pada umumnya. 

Pendapat lain disampaikan Andreas Johan, pemilik 
dari Volks Coffee pada saat wawancara pada bulan April 
2019. Beliau lebih menekankan definisi specialty coffee 
sebagai bisnis kopi yang knowledgeable terhadap kopi 
yang disajikan, terlepas dari scoring kopi tersebut. 
Menurutnya, definisi kedai specialty di Indonesia sendiri 
masih abu-abu karena tidak ada kafe di Indonesia yang 
bisa disebut specialty murni. Hal ini disebabkan karena 
karakter pasar di Indonesia yang sebagian besar tidak 
terlalu berminat pada biji kopi dengan score tinggi dan 
berharga mahal. Menurutnya, sebuah kedai sudah dapat 
disebut specialty bila memenuhi poin transparansi (berani 
menyebutkan detail kopi, termasuk resep penyajian), 
edukasi (memberi ilmu terhadap pelanggan mengenai 
kopi, misalnya saran untuk menghindari penggunaan 
gula), dan interaksi (tidak ada gap antara barista dengan 
pelanggan; mementingkan customer experience). 
Responden berpendapat transparansi adalah hal yang 
penting, tanpa perlu kuatir akan adanya 
persaingan/kompetisi. Alasannya, semua orang bisa 
membuat kopi, namun tidak semua orang bisa menikmati 
kopi. 

Pada satu kesempatan wawancara dengan Wibowo 
Sundoro (pemilik Tepi Barat Rumah Kopi) pada bulan 
Maret 2019, beliau lebih memahami specialty coffee 
dalam hal proses. Kedai kopi specialty harus menyajikan 
kopi yang enjoyable, berasal dari sumber yang baik, di-
roast dengan baik, dan diseduh dengan baik. Dia juga 
sepakat bahwa parameter yang membedakan kedai 
specialty dengan kafe pada umumnya adalah 
pemilik/barista yang memiliki pengetahuan yang benar 
mengenai kopi yang disajikan. 

A. Populasi Kafe Specialty di Surabaya  

 
Mayoritas responden sepaham, bila jumlah kafe ben-

genre specialty di Surabaya tidak bisa ditetapkan secara 
pasti, karena masing-masing pemilik kafe memiliki 
pemahaman yang berbeda-beda mengenai specialty 
coffee. Misalkan, sebuah kafe yang disebut specialty oleh 
beberapa orang, mungkin tidak dianggap specialty oleh 
beberapa pihak lain. Menurut Jonas Prakasa (wawancara, 
Maret 2019), perbedaan pemahaman ini bisa bermacam-
macam. Ada yang berpendapat bahwa kafe bisa disebut 
specialty bila menggunakan mesin spesifikasi tertentu, 
memiliki slow-bar, atau memiliki tampilan bar tertentu. 
Andreas Johan (wawancara, April 2019) berpendapat 
bahwa tidak ada kedai kopi di Indonesia yang bisa disebut 
specialty murni karena market demand untuk kopi dengan 
grade tinggi masih rendah di Indonesia. Kebanyakan kafe 
specialty sudah mengadaptasikan banyak hal sesuai 
dengan kondisi pasar di Indonesia. 

Jonas Prakasa (wawancara, Maret 2019) lebih 
menyebut secara spesifik, bahwa jumlah kedai specialty di 
Surabaya masih sedikit. Penilaiannya didasarkan pada 
pendapatnya, bahwa kedai specialty harus menyajikan 
kopi dengan nilai SCA di atas 80. Mayoritas kafe yang 
beroperasi di Surabaya saat ini memang belum/tidak 
mengejar standar tersebut. 

Semua responden berpendapat serupa, yaitu ketiadaan 

komunitas pemilik kafe specialty saat ini. Pertemuan-

pertemuan yang terjadi pun sifatnya lebih ke arah 

pertemuan santai/kasual. Andreas Johan saja yang 

mengungkap bahwa komunitas semacam itu pernah ada, 

tetapi sudah tidak aktif.  Jonas Prakasa berpendapat 

bahwa komunitas resmi juga rentan menimbulkan 

beberapa masalah. Salah satunya adalah munculnya 

pihak-pihak tertentu yang ingin menyeragamkan standar. 

Menurutnya, penetapan standar tidak perlu ditetapkan, 

untuk menjaga kondisi market kedai kopi dan penikmat 

kopi tetap heterogen. 

 

B. Penamaan dan Desain Logo  

• Nordic Coffee 
 Nama Nordic dipilih berdasarkan pengetahuan 

pemiliknya, bahwa budaya specialty coffee berasal 
dari budaya negara-negara Nordic, khususnya 
Skandinavia/Norwegia. Budaya asli suku-suku ini 
adalah hidup berpindah-pindah (nomaden). Nama 
ini dirasa sesuai dengan bisnisnya, mengingat 
Nordic Coffee sendiri dirintis sebagai kedai kopi 
dengan konsep cart/mobile. 

 

Gambar 1. Logo Nordic Coffee 

Sesuai kebudayaan Nordic juga, logo yang dipilih 
adalah ikon perahu Viking. Visual perahu dipilih 
untuk menggambarkan konsep cart. Format bisnis 
ini diadopsi dari bisnis-bisnis serupa di Singapura, 
di mana ada banyak coffee-carts yang tidak 
menetap dan hanya muncul di even-even tertentu 
secara rutin. 

• Halokopi 
Pemilik café memilih nama Halokopi dengan pesan 
utama “make better coffee for more people”. Kata 
“Halo” dipakai karena mampu merepresentasikan 
sebuah kesederhanaan, serta merupakan kata 
sapaan yang bersifat universal. Menurut responden, 
kopi harus menunjukkan keramahan dan 
kesederhanaan itu. 
 

 

Gambar 2. Logo Halokopi 

Untuk perancangan logo saat ini, responden hanya 
menggunakan logotype. Permasalahan waktu 
pembukaan yang terlalu dekat membuat responden 
memilih menggunakan pendekatan ini, sekaligus 
untuk menunjukkan image sederhana dan straight-



forward. Dalam waktu dekat, responden sedang 
merencanakan pembuatan logogram, namun 
bentuknya masih didasarkan pada huruf “H”. 

• Volks Coffee 
Volks adalah bahasa Jerman dari orang-orang 
(people). Konsep dasar dari pemilihan nama ini 
adalah “membuat kopi yang bisa dinikmati semua 
orang”. Value yang ditonjolkan adalah homy dan 
creating community. Responden berharap agar 
orang-orang yang datang ke kedainya adalah sosok 
yang suka minum kopi sambil berbagi hal apapun 
yang mereka sukai, sekaligus membuat orang-
orang bisa menikmati kopi sebagai sebuah daily 
basis. Volks sendiri memiliki banyak menu non-
kopi, tetapi tetap menjadikan kopi sebagai menu 
sentral. 
 

 

 
Gambar 4. Logo Volks Coffee 

Volks menggunakan logogram yang terinspirasi 
ornamen batik kopi Jawa, menegaskan visinya 
untuk menjadi salah satu ikon kopi di Jawa. 
Pemilihan ornamen batik ini sendiri dianggap 
sebagai diferensiasi, untuk membedakan Volks 
dengan bisnis-bisnis serupa lainnya, yang 
umumnya berpaham desain ke gaya Western. 
Aplikasi logo Volks ini pada perkembangannya 
lebih banyak menerapkan logotype untuk berbagai 
keperluan sehingga konsumen lebih familiar 
dengan logotype tersebut. 

• Tepi Barat Rumah Kopi (TBRK) 
Nama ini dipilih berdasarkan lokasi perdana dari 
kedai ini, yang terletak di ujung perbatasan 
Surabaya sebelah barat. Selain itu, kata “rumah” 
digunakan untuk menunjukkan kesan homy dan 
bersahabat. Pada perkembangannya, akhirnya 
responden mempromosikan kedainya dengan 
menggunakan akronim TBRK sehingga lebih 
mudah diingat. Konsep penamaan ini juga diambil, 
mengingat pasar dari kedai ini cukup berbeda dari 
kedai specialty lain yang sudah mapan. TBRK 
berlokasi di daerah pasar menengah dan menengah 
bawah, serta didominasi oleh warung-warung kopi. 

  

Gambar 4. Logo TBRK Rumah Kopi 

Responden baru saja melakukan rebranding. Logo 
yang baru menunjukkan ikon cangkir kopi di dalam 
rumah, merepresentasikan konsep kedai kopi yang 
homy. 

IV. LOGO SEBAGAI IDENTITAS BAGI KOMUNITAS KAFE DI 

SURABAYA 

Komunitas specialty coffee memiliki elemen utama 

kesamaan dalam hal penggunaan biji kopi yang 

memenuhi standar kualitas tertentu. Dari segi ritual dan 

tradisi, kafe specialty menggunakan beragam metode 

seduh dengan teknik tertentu dalam mengolah biji kopi 

hingga menjadi minuman yang siap diminum. Salah satu 

kekhasan yang juga menjadi tradisi dalam komunitas 

specialty adalah menghindari pemberian gula pada 

minuman kopi. Sedangkan elemen tanggung jawab moral 

pada komunitas specialty ini adalah berani transparan 

membagikan informasi mengenai biji kopi yang 

disajikan, misalnya perkebunan asal kopi, pengolahan, 

karakteristik rasa, serta metode seduh yang digunakan 

(knowledgeable). Selain itu juga memiliki unsur 

hospitality melalui pemilik dan barista yang mampu 

berkomunikasi dengan konsumen. 

Dari empat logo kafe pada sampel penelitian, tiga di 

antaranya menggunakan kombinasi gambar dan huruf, 

dan satu logotype saja (terdiri dari huruf saja). Logo yang 

menggunakan gambar mengadaptasi image perahu 

Viking, cangkir kopi dan rumah, serta biji kopi. Dari dua 

image yang digunakan (cangkir kopi dan rumah serta biji 

kopi) menunjukkan kedekatan dengan produk yang 

dijual/ditawarkan, yaitu keduanya sama-sama mengambil 

biji kopi sebagai image utama.  Volks Coffee  mengolah 

image biji kopi dan menambahkan elemen hias menjadi 

bentukan ornamen menyerupai batik. TBRK 

menggabungkan bentukan cangkir kopi yang tampak dari 

atas dengan bentukan rumah, menggunakan pendekatan 

gestalt. Image perahu Viking pada logo Nordic Coffee  

sepintas tidak langsung memiliki kedekatan dengan 

produk kopi, namun mengambil konsep budaya, yaitu 

daerah asal dari specialty coffee.  

Empat logo yang ada semuanya menggunakan huruf 

sebagai logotype. Jenis huruf yang digunakan termasuk 

pada kategori san serif yang memiliki ketebalan cukup, 

dengan kualitas huruf dan tingkat keterbacaan 

(readability) yang cukup tinggi. Beberapa menggunakan 

huruf yang memiliki karakter etnik, seperti pada Nordic 

Coffee dan Volks Coffee. Huruf pada Nordic Coffee 

terinspirasi oleh karakter Celtic yang memberikan 

sentuhan etnik pada karakter desain modern. Volks 

Coffee mengadaptasi alfabet Jerman yang terlihat pada 

karakter huruf ö nya. Penggunaan karakter alfabet Jerman 

tersebut memberikan kesan etnik. Pengelompokan logo 

berdasarkan elemen-elemen desain penyusunnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

TABEL I. TABEL ELEMEN-ELEMEN LOGO KAFE SPECIALTY 

Gambar/ 
image 

Perahu 
Viking 

Biji kopi Cangkir 
kopi dan 
rumah 

 

Teknik Vector Vector Vector  

Pendeka-
tan 

Ikonik Ornamen Gestalt  



Tipografi San serif San serif San serif San serif 

Bahasa Inggris Jerman Indonesi
a 

Indonesi
a 

Value Budaya 
asal 
specialty 
coffee  

Visi 
untuk 
menjadi 
salah 
satu ikon 
kopi di 
Jawa 

Kedai 
kopi 
yang 
homy 
dan 
bersaha-
bat. 

Kerama-
han dan 
keseder-
hanaan 

Kesan  Modern 
etnik 

Modern 
etnik 

Modern Modern 

 

V. KESIMPULAN 

Keberadaan kafe-kafe specialty di Surabaya 
memperkaya serta mempertajam makna komunitas. 
Komunitas bukan sekedar sekelompok orang dengan 
kesamaan minat yang dibatasi oleh tempat atau geografis. 
Pemahaman tentang komunitas terus berkembang sejalan 
dengan perkembangan teknologi komunikasi yang 
memungkinkan orang untuk 'bertemu' dan berkomunikasi 
walaupun tidak berada pada tempat dan satu waktu yang 
sama. Demikian halnya dengan kafe-kafe specialty. 
Meskipun kafe-kafe tersebut tidak memiliki anggota 
secara resmi/administratif ataupun tergabung dalam satu 
ikatan komunitas kafe, namun secara konsep, kafe-kafe 
specialty dapat dikatakan sebagai komunitas dari elemen-
elemen utama yang membentuknya. 

Identitas kafe-kafe specialty salah satunya tercermin 

dari logo yang dimiliki. Desain dari sample logo-logo 

kafe specialty di Surabaya merepresentasikan elemen-

elemen komunitas. Penggunaan image biji kopi dan 

cangkir kopi merepresentasikan kesamaan minat/ 

pemikiran mengenai esensi dari specialty coffee yang 

mengutamakan biji kopi berkualitas. Ada pula yang 

merepresentasikan elemen ritual atau tradisi melalui 

image perahu Viking untuk mewakili bangsa Nordic yang 

merupakan asal budaya specialty coffee. Elemen ketiga 

yaitu tanggung jawab moral (knowledgeable dan 

hospitality) untuk berani transparan dalam membagikan 

informasi mengenai biji kopi yang disajikan diwakili dari 

penggunaan huruf yang sederhana. 

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa desain logo kafe specialty di Surabaya 

mengakomodir elemen pembentuk komunitas, dan 

dengan demikian logo-logo tersebut menunjukkan 

identitas sebagai komunitas kafe specialty. 
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